
440 DE LEVENDE NATUUR. 

Burgemeester. — Den 3den Januari j.l. werd door mij tusschen Texel en Den Helder 
waargenomen eeu Burgemeester. Het was een jong exemplaar, groot, zeer licht van kleur, 
bijna isabelkleurig. 

Amsterdam. i. DRIJVER. 

Vroeg. — In een tabaksschuur niet ver van de stad zit op dit oogenblik eeu nest van hel 
VVinlerkoninkje met 2 eitjes. Een gevolg van de zachte weersgesteldheid in dit winlertje".' 

Wageningen. A. B. WIU.MAN. 

De Kwak. De .jongst verschenen aflevering van het lijdscliril'l Anlea. het orgaan der 
Nederlandsche Ornithologische Vereeniging, brengt hel bericht dat den 8sten Augustus 1910 
onder Zoeterwoude een jong mannetje geschoten is van de Kwak. Het was een vogel van 
dit jaar, met nog enkele donsveeren aan den kop. Men meent Ie welen dal daar in de buurt 
een paar Kwakken hebben gebroed. Deze merkwaardige reigerachtige vogel kan dus waar
schijnlijk weer als inlandsch worden beschouwd. Het is misschien niet overbodig hier bij te 
voegen dal volgens de vogelwet Kwakken niet geschoten mogen worden. Men late deze zeld
zame en builengewoou merkwaardige dieren dus met rust. T. 

Wintervoorraad. — In de eerste helft van October waren wij van huis geweest en verwachtten 
ouder meer. wal de tuin ons iu dien tijd zou opgeleverd hebben, ook een flinke partij noten. 
Maar neen. de Ininman verleide al dadelijk, dal de noten voor'tgrootste gedeelte in veiligheid 
gebracht waren door een eekhorenlje. dat zich inelterwoon hier gevestigd had, blijkbaar om 
er den winter door te brengen. Voorloopig had 'l zijn oogst maar losjes weggellorgen in wat 
kuiltjes aan de oppervlakte, die weer met aarde en zand gedekt werden. Overal waren zulke 
voorraadschnurljes te vinden. Toen de herlslgaven minder overvloedig begonnen toe te stroomen, 
begon hij ijverig te bouwen aan eenige groote pakhuizen, waar zijn verzamelde winterprovisie 
beter kon bewaard worden, In feèn den zijn wel drie van die schuren gemaakt van blad,strbo 
en jute, zelfs vrij groole lappen. Met is bijna onlwgnjpelijk hoe zoo'n klein diertje zoo'n vracht 
teven in eeu boom krijgt. Hel diertje schijnt zich hier heel behagelijk te voelen, is altijd om 
't huis te zien en eet van alles. Hel ontbijt dikwijls in "I voederhokje en verorbert, op zijn 
gemak, gezeten naast 't drinkbakje, 't rugje tegen den zijwand van 'l hokje geleund, brood, 
kaaskorstjes eu Stukjes appel. Onlangs waren er appelen naar builen gegooid voor do merels, 
maar 't eekhorenlje vond, dat hij die wel gebruiken kon, nam ze één voor één In den bek 
en droeg ze iu eeu boom. Daar werd met veel zorg en heen en weer geklauler een plaatsje 
gevonden' in een nest van takjes (voor lederen appel een af/.imderlijk plekje) waar ze goed 
stevig lagen, Lr werd nog eens legen geduwd mei de pontjes om zich te vergewissen dat ze 
wel vast en stevig lagen. 

Maar hoe moet 't nu met dil, aardige logeelje wanneer 't voorjaar eu de broedlijd komen'? 
Ook hebben we gehoord dat jonge, sappige bloesemknoppen niet veilig voor hein zijn? De 
tuinman zeg), dat bij vanself wel w • naar 't bosch zal afreizen, wanneer de lente haar 
intocht doel, is dal waar'.' 

Groesbeek, M, 8. 

A A N G E B O D E N : 
legen billijke vergoeding; Ken verzameling lantaarnplaatjes van op Schouwen broedende 

VOgelS, vervaardigd naar cliché's van ondergeteekende. De verzameling beval; ineenwen en 
sterns uil de inlagen, in vele velschillende houdingen en standen, en verder: kluit, water 
hoen, dodaars, karekiel, kievit, tureluur, grutto, scholekster, zilvermeeuw, tapuit, groote-, 
zang-, en zwarte lijster, steenuil, roodborsl, winlerkoning, kneutje, geelgors, kwikstaart, 
pieper, litis, braamsluiper, vliegenvangor, ijsvogel, heggemusch, roodstaart, meezen en inns-
BChen. formaat S.3 x 8,3 cM., goed gemonteerd voorzien van onderschrift), 

Adres: ,|, Vijverberg. Noordgouwe. 

Ter overname een gebruikte, in goeden slaal verkeerende kijker, geschikt voor vogel-
waarnemingen. Adres: I'. Bennekers, l'raeparaleur, Zwolle, 

Aquarium, 50 x 50 x 40 cM. ongeveer, op tafel, in goeden staat, voor ƒ 7.5ii; «Hel Rijk 
der Sterren,, van Mammarion, bew, door Dr. B. C. (londsmil, geb., z. g, a. n , voor ƒ 2.50. 
Vracht voor kooper. Adres; lüjnbende. Kazernestraat Bit, Amslerdam. 


